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طالبات الصف الرابع  أثر طريقة المناقشة الجماعية في تحصيل
  مادة التربية اإلسالمية  اإلعدادي في

  انتصار زين العابدين شهباز. م
  

   ملخصال
يهدف البحث الحالي الى تعرف اثر استعمال طريقة المناقشة الجماعية في تحصيل طالبات الصف الرابع 

ليس هناك فرق ذو داللة : ولتحقيق هدف البحث وضعت الباحثة الفرضية االتية االعدادي في مادة التربية االسالمية 

احصائية بين متوسط درجات تحصيل الطالبات الالتي يدرسن باستعمال المناقشة الجماعية ومتوسط درجات تحصيل 

  . الطالبات الالتي يدرسن بالطريقة التقليدية في االختبار البعدي في مادة التربية االسالمية 

اختارت الباحثة ثانوية الزهراء للبنات بصورة قصدية من بين المدارس الثانوية ، واالعدادية التي تقع ضمن 

الرصافة االولى وذلك لقربها من سكن الباحثة اختيرت : قاطع الرصافة التابع للمديرية العامة لتربية محافظة بغداد 

من بين ثالث شعب لتكونا عينة البحث والتي بلغت بصورتها شعبتان من شعب الرابع االعدادي بالطريقة العشوائية 

طالبة للمجموعة الضابطة وكوفئت المجموعتان ) ٣٤(طالبة للمجموعة التجريبية و) ٣٣(طالبة بواقع ) ٦٧(النهائية 

السنة للعام المعلومات السابقة ، درجات التربية االسالمية لنصف :  (التجريبية والضابطة احصائيا في المتغيرات االتية 

العمر الزمني محسوبا باالشهر ، التحصيل الدراسي لآلبوين ، وبعد تحديد المادة العلمية ) ٢٠١٠- ٢٠٠٩الدراسي 

المتضمنة موضوعات كتاب التربية االسالمية المقرر تدريسه لطلبة الصف الرابع العام ، صاغت الباحثة االهداف 

ا ، واعدت الباحثة خطة انموذجية للموضوعات المقرر تدريسها في هدفا سلوكي) ١٢٥( السلوكية للموضوعات فكانت 

  . التجربة ، وعرضت هذه االجراءات على مجموعة من الخبراء والمتخصصين لمعرفة صدقها ومالئمتها 

ودرست الباحثة مجموعتي البحث خالل مدة التجربة ، وبعد انتهاء التجربة ، طبقت الباحثة االختبار التحصيلي 

  : لى طالبات المجموعتين ، واستعملت الوسائل االحصائية االتيةالبعدي ع

، معامل ارتباط بيرسون ، معادلة سبيرمان ، معادلة الصعوبة ،    T – test، االختبار التائي ) ٢كا(مربع كاي 

  . ومعادلة التمييز 

التي درست باستعمال وبعد تحليل النتائج احصائيا توصلت الباحثة الى تفوق طالبات المجموعة التجريبية 

طريقة المناقشة الجماعية على طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية ، وكان الفرق ذا داللة 

  : وفي ضوء هذه النتيجة اوصت الباحثة بما ياتي ) ٠.٠٥( إحصائية عند مستوى داللة 

إلسالمية، لما لها من أثر فاعل في تحصيل طالبات اعتماد طريقة المناقشة الجماعية في تدريس مادة التربية ا -١

  . . الصف الرابع اإلعدادي 

  . تضمين كتاب التربية اإلسالمية شيئًا من طرائق التدريس الحديثة، ليتنسى للمدرسين اإلفادة منها. -٢

  .حث األجهزة التربوية المختصة بإقامة دورات تدريبية لمدرسي مادة التربية اإلسالمية  -٣
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Abstract   
The research aims to know the effect of using the collective discussion  of the fourth preparatory 
schoolgirls in Islamic teaching material. In order to achieve the aim of the research, the 
researcher puts forwards the following hypothesis "there is no differences of statistical 
significant between the educational average of schoolgirls' marks, who  study using the 
collective discussion and the marks average for the schools' education who study using the 
classical method in the far-test in Islamic teaching material .                                                             
                                 .   

The researcher chose Al-ZHRAA preparatory schoolgirls intentionally far from other 

secondary and preparatory schools siting within Sadir city sector related to the general directorate 

for Baghdad/1st Rusafa. Two sections of the fourth stage were chosen randomly among six sections 

to be the research sample reaching finally (67) girls, actual (33) girls for the experimental group 

and (34) for the control group.  The two experimental and control groups were compensated and 

gratified statistically according to the following variable (former information,  marks of the Islamic 

teaching  for first term of the 2009-2010 academic year, age counted by months, parent's 

education, after defining the scientific material containing the subjects of the Islamic teaching text 

decided for students of the fourth year . 

The researcher formed the bahvioural aims for subjects and were (125) ones. Hen 

designed the teaching bags containing several alternatives (typed material, recorded television 

programs upon CD, audio recordings). In fact one teaching bag for every subject of the six decided 

subjects to be taught through the experimental span. The researcher prepared model plan for the 

decided subjects to be taught in the experiment. These procedures were showed to group of experts 

and specialists to acknowledge their validity. 

The researcher studied the two groups of the research through the experiment span ، 

And after finishing the experiment, the researcher applied the far-statistical test upon schoolgirls 

of the two groups and used the following statistical methods: Ki (K2) square, T-test, Person 

correlation coefficient, Spearman Brown equation, difficulty coefficient , distinction equation. 

After analyzing the results statistically, the researcher reached to the schoolgirls 

preeminence upon the experimental group, who studied using the collective discussion upon the 

collective discussion , who studied using the classical method. The difference of statistical 

significance was upon the (0.05) level. In the light of these results the researcher recommends the 

following:- 

1 - Adoption of the collective discussion method in teaching Islamic education, because of the 

impact of an actor in the collection of fourth grade students of preparatory. 

2 -. Include a book of Islamic education a thing of the modernteaching methods, installed 

so the teachers to use them. 

3 - Encourage the establishment of specialized educational training courses for teachers 
of Islamic Education .                                             
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  الفصل األول
  :مشكلة البحث

وأنها ليست مجرد أفكار ، إن التربية اإلسالمية تبرز موضوعا فكريا وتطبيقيا له استقالليته وذاتيته
لذا فأن عملية التربية هي بناء اإلفراد . بل هي جهد فكرى عملي يعبر عن الثقافة اإلسالمية المتكاملة

  .ذال الجهد بالرعاية واإلصالحشيئا فشيئا إلى حد التمام والكمال من خالل أب
ويعد هذا البناء الغاية األساسية من تعليم التربية اإلسالمية، أذ تهتم ببناء الفرد منذ الوالدة وحتى 
الممات على قيم ومبادئ وعقائد اإلسالم من اجل إيجاد قاعدة سليمة متعلمة مجتمع االسالمى الواحد، 

. ، وهذا هو التحرر االنسانى من كل الخصال التربوية الرذيلة  كيفية التعامل بوعي مع الواقع االحتماعى
  .فتتجلى فيه التربية المثلى التي تهدف إلى غرس المفاهيم اإلسالمية األصيلة فى نفس المؤمن 

إن التربية اإلسالمية كانت وماتزال تدرس بالطرائق التقليدية، ومن اجل النهوض بهذه المادة 
حدث األساليب والطرائق التي تثير اهتمام الطلبة وتحفزهم على العمل االيجابي وتطويرها البد من إتباع ا

            )٣٤:  ١٩٦٨إبراهيم ، ( . والمشاركة الفعالة التي تؤدى إلى زيادة تحصيلهم الدراسي 
ومن هنا فكرت الباحثة بإجراء هذه الدراسة ، لعلها تسهم في عالج المشكلة أو التخفيف من 

  . حدتها 
  : مية البحث أه

تعد التربية عملية مهمة لمواجهة الحياة ومتطلباتها ، وهى أساس صالح كل مجتمع وفالحه ،إذ 
بقوتها تستطيع تنمية إفراد المجتمع وصقل مواهبهم وأفكارهم وتدريب أجسامهم وتقويتها ودفع المجتمع إلى 

به فقد انعم اهللا على اإلنسان ويمنحه من العمل واالجتهاد ، ولما كانت التربية تهتم بتنشئة اإلنسان وتهذي
الخصائص التي تمكنه من االستجابة للعملية التربوية لذلك احتاج إلى تربية إنسانية تعنى به بمراحل 

  )   ٦٦:  ١٩٩١عبد اهللا ، .( حياته المختلفة وهذه التربية البد ان تكون بطبيعتها تربية إسالمية 
ذ منها الناشئون من أبناء اإلسالم بألوان من األنشطة فى ظل الفكر لذا فالتربية اإلسالمية عملية يؤخ     

والقيم والمثاليات والمبادئ اإلسالمية لتعديل سلوكهم وبماء شخصياتهم على النحو الذي يجعل منهم إفرادا 
  )  ١٩:  ١٩٨٧الحمادى ،( .اإلسالمية والبشرية كلهأمتهم اصالحين نافعين لدسنهم وأنفسهم ووطنهم و 

همية التربية اإلسالمية التفت التربويون العرب إلى العناية بالتربية اإلسالمية وتدريسها ، وأل
فوضعت توصيات لالرتقاء بمستوى تدريس التربية اإلسالمية ، ومن الجوانب التي نالت اهتماما متزايدا 

  . بوية في هذه التوصيات ، طرائق التدريس لما لها من أهمية بارزة في نجاح العملية التر 
وقد زاد االهتمام بطرائق التدريس وفى تطويرها بما يناسب والنظريات التربوية الحديثة ، ولقد 
كانت أهمية طرائق التدريس جنبا إلى جنب مع النظريات العلمية التربوية ألنهما عنصران أساسيان في 

ته صورة للفضائل والمثل العليا نجاح الموقف التعليمي ، والبد لمدرس التربية اإلسالمية إن يضع أمام طلب
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  ) .  ٣٣:  ١٩٦٨إبراهيم ، (الجديرة باالقتداء 
ولما كانت االتجاهات التربوية الحديثة تؤكد ايجابية الطالب في العملية التعليمية ، فان الباحثة 

ة ترى إن طريقة المناقشة الجماعية قد تكون طريقة مناسبة لتدريس التربية اإلسالمية ، وهذه الطريق
يتعاون فيها كل من المدرس والطالب في تحضير مادة الدرس والبحث عنها وتجميعها وتحليلها ودراستها 
من خالل مناقشة تثار فيها األسئلة وتبادل األفكار واستقصاء الحلول للمشكالت المختلفة ، وفى هذه 

ع غيره من الطلبة ومع الطريقة يتمركز النشاط حول الطالب ، إذ يناقش ويتبادل الخبرات واألفكار م
  )   ١٥٠ – ٥٢:  ٢٠٠٠الحصرى ، . ( المدرس ، وهى إحدى الطرائق التفاعلية المستعملة في التدريس 

ولما كانت الطرائق التدريسية التي تستعمل في تدريس التربية اإلسالمية من العوامل المؤثرة في 
ما ألنه يساعد على معرفة اثر المتغيرات تحصيل الطالبات  لما كان البحث في مثل هذه الطرائق أمرا مه

في التحصيل ، وهذا بدوره يمكننا من الوصول إلى الحلول لمشكلة يعانى منها المدرسون ، وهى مشكلة 
ضعف الطلبة في التربية اإلسالمية ، لذا قامت الباحثة بإجراء هذه الدراية للكشف عن اثر طريقة 

الرابع االعدادي ، ولقد اختارت الباحثة هذا الصف ألنه  المناقشة الجماعية في تحصيل طالبات الصف
جزء من مرحلة دراسية مهمة تحدث فيها تغيرات من النواحي الجسمية والعقلية واالنفعالية ، وان لطالباتها 

  )  ٣٢:  ١٩٨٦الجبورى ، . (حاجة ماسة لمساعدتهم على حل مشكالتهم 
  :وتتجلى أهمية البحث في النقاط اآلتية

يـــــة مـــــادة التربيـــــة اإلســـــالمية فـــــي تنشـــــئة الجيـــــل الـــــواعي المـــــؤمن بالـــــدور الريـــــادي الـــــذي ينبغـــــي أهم -١
  . ان يضطلع به في بناء المجتمع

تحبيـــــب مـــــادة التربيـــــة اإلســـــالمية إلـــــى نفـــــوس الطالبـــــات وجعلهـــــا مـــــادة أكثـــــر حيويـــــة وانفتاحـــــًا علـــــى  -٢
  . طرائق التدريس األكثر فاعلية

ة المناقشة الجماعيـة، فـي تحصـيل طالبـات الصـف الرابـع اإلعـدادي فـي أهمية التعرف على أثر طريق -٣
  .مادة التربية اإلسالمية

أهميـــــة المرحلـــــة اإلعداديـــــة ألنهـــــا مـــــن أهـــــم مراحـــــل نمـــــو الفـــــرد، وتحقيـــــق نضـــــجه الكامـــــل وتكـــــوين  -٤
  .اتجاهات الطلبة وميولهم، فتعمل على تهيئة الطلبة لالنتقال إلى المرحلة الجامعية

       . من نتائج البحث للجهات المختصة في وزارة التربية االفادة -٥
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  : هدف البحث 

  : يهدف البحث الحالي إلى 
معرفــة اثــر اســتعمال طريقــة المناقشــة الجماعيــة فــى تحصــيل طالبــات الصــف الرابــع االعــدادي فــي      

  .مادة التربية اإلسالمية 
  : فرضية البحث 

بــــين متوســــط درجــــات تحصــــيل )  ٠، ٠٥( ى لــــيس هنــــاك فــــرق ذو داللــــة احصــــائية عنــــد مســــتو 
الطالبـات الالتــي يدرســن باســتعمال المناقشـة الجماعيــة ومتوســط درجــات تحصـيل الطالبــات الالئــي يدرســن 

  . بالطريقة التقليدية في االختبار البعدي في مادة التربية االسالمية 
  : حدود البحث

ي مدرســـة واحـــدة مـــن المـــدارس يقتصـــر البحـــث الحـــالي علـــى طالبـــات الصـــف الرابـــع االعـــدادي فـــ
م فــــي عــــدد مــــن موضــــوعات كتــــاب التربيــــة  ٢٠١١ – ٢٠١٠الواقعــــة فــــي مدينــــة بغــــداد للعــــام الدراســــي 

المقرر تدريسه للمرحلة االعداديـة ) نظام االسرة في االسالم ( اإلسالمية للفصل الثاني من المبحث الثني 
  ) . الرابع االعدادي ( 

  : تحديد المصطلحات 
ــــة المناقشــــة  -١ ــــش الشــــوكة ينقشــــها : لغ ــــُه، فهــــو منقــــوٌش، ونق ــــه، َيْنُقُشــــه، َنْقشــــًا، وانْتَقَشــــه، َنْمَن َنَقَش

ــــــه، وناقشــــــه الحســــــاب مناقشــــــه وِنقاشــــــاً : َنْقشــــــًا وانتقشــــــها استقصــــــاه، واصــــــل : أخرجهــــــا مــــــن رجل
االستقصـــــاء فـــــي الحســـــاب : المناقشـــــة مـــــن نقـــــش الشـــــوكة إذا اســـــتخرجها مـــــن جســـــمه، والمناقشـــــة

  ) .٣٥٨: ١٩٥٦ابن منظور، .(نه شيءحتى ال يترك م

نـــوع مـــن الحـــوار اللفظـــي بـــين المـــدرس والطلبـــة أو بـــين الطلبـــة  مـــع " بأنهـــا  :المناقشـــة أصـــطالحا  -٢
  )  ٧١ – ٥٧:  ١٩٨٦العاني ، ( بعضهم ؛ 

هي مشاركة الطلبة مشاركة ايجابية متفاعلة فى الـدرس وتأخـذ شـكل  :التعريف االجرائى لطريقة المناقشة 
  . لة واألجوبة المتبادلة حول موضوع الدرس األسئ

النتيجـة النهائيـة التـي تبـين مسـتوى الطالـب ودرجـة تقدمـه فـى تعلـم مـايتوقع منـه أن ( بأنـه :  التحصيل -٣
  )  ٦٠:  ١٩٩٧الخليلي ، ) . ( يتعلمه 

البحـث هو درجات طالبات الصف الرابغ االعدادي الذي تحصل عليه عينة  :التعريف االجرائى للتحصيل 
  . الحالي في االختبار التحصيلى في مادة التربية اإلسالمية الذي أعدته الباحثة لهذا الغرض 

تنميــــة فكــــر اإلنســــان، وتنظــــيم ســــلوكه، وعواطفــــه علــــى أســــاس الــــدين (بأنهــــا : التربيــــة اإلســــالمية   -٤
)  الحيــاةاإلســالمي، وبقصــد تحقيــق أهــداف اإلســالم فــي حيــاة الفــرد والجماعــة، أي فــي كــل مجــاالت 

  ) .٢٧: ١٩٩٩النحالوي، (
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٧٧٤

بأنها مجموعة الجهود والنشاطات المبذولة فـي تنميـة الفـرد لغـرض :  التعريف االجرائى للتربية اإلسالمية
تحقيـق العبوديـة هللا تعـالى ، وخالفـة اإلنســان علـى األرض ممـا يجعـل اإلنســان نافعـا صـالحا وسـعيدا فــي 

وٕاتباعـه مـن جمهـور ) صـلى اهللا عليـه وسـلم (د وسـنة نبيـه محمـد الدنيا واآلخرة في ضـوء كتـاب اهللا الخالـ
  .العلماء والمفكرين 

وهو اول صف من صفوف المرحلة االعدادية في العراق التي تلـي الدراسـة المتوسـطة ، : الرابع االعدادي 
ومــدة الدراســة فيهــا ثــالث ســنوات ، وتنتهــي بحصــول الطالــب علــى شــهادة الدراســة اإلعداديــة وظيفتهــا 

سـنة تقريبـا )  ١٧-١٥( اإلعداد للحيـاة العمليـة والدراسـة الجامعيـة األوليـة ، وتشـمل الفئـة العمريـة بـين
  .  وفي هذا الصف تشتمل الدروس على  المواد اإلنسانية والعلمية 

                
 الفصل الثاني  

  الدراسات السابقة  
  ) : ٢٠٠٤( دراسة حسين  - ١

جامعة بغداد، ورمت إلى معرفة أثر طريقتي / ابن رشد  –ة التربية أجريت هذه الدراسة في كلي 
  االستكشاف الموجه و المناقشة في تحصيل طالبات الصف الخامس ااالدبي 

  . في مادة التربية االسالمية 

طالبا وطالبة من الصف الخامس االدبي اختارتهم الباحثة عشوائيا من )  ٦٤(بلغت عينة الدراسة   
طالبة )  ١٨( بغداد ووزعتهم عشوائيا على مجموعتين تجريبيتين بواقع / نت االزوراعدادية خولة ب

)  ٢٢( يمثلون المجموعة األولى التي درست مادة التربية االسالمية بطريقة االستكشاف الموجه و 
) ٢٤(طالبة يمثلون المجموعة الثانية التي درست مادة التربية االسالمية بطريقة المناقشة الجماعية و

وقد كافأت . طالبة يمثلون المجموعة الضابطة التي درست مادة التربية االسالمية يالطريقة التقليدية 
لتربية اإلسالمية للعام العمر الزمني، وتحصيل األم واألب، ودرجة ا(الباحثة بين مجموعتي البحث في 

  ) السابق
ين بنفسها، وبعد انتهاء التجربة واستغرقت مدة التجربة شهرين درست الباحثة خاللها المجموعت

فقرة من األختيار من متعدد والتكملة، ) ٤٠(طبقت الباحثة اختبارًا تحصيليًا موضوعيًا مكونًا من 
) T-Test(والصح والخطأ، والمزاوجة والمطابقة، وأظهرت نتائج البحث بعد استعمال االختبار التائي 

ريبية االولى التي درست مادة التربية اإلسالمية لعينتين مستقلتين تفوقت طالبات المجموعة التج
بأسلوب االستكشاف الموجه، وتفوق طالبات المجموعة التجريبية الثانية التي درست مادة التربية 
االسالمية بطريقة المناقشة الجماعية على طالبات المجموعة الضابطة التي درست المادة نفسها 
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  ) .،رد،ذ:  ٢٠٠٤حسين ،(بالطريقة التقليدية 

  ) : ٢٠٠٠( دراسة العبدلى . ٢

أجريت هذه الدراسة في العراق ، ورمت إلى معرفة اثر استعمال طريقة المناقشة الجماعية في 
  . االسالمى في مادة الفقه  –تحصيل طالب الصف الرابع االعدادى 

ن من طالبا واختار البحث طالب الصف الرابع االعدادى من مدرستي)  ٥٢(بلغت عينة الدراسة 
طالبا ليمثلوا المجموعة التجريبية ) ٢٥( المدارس اإلسالمية اختيارا فصديا واختار منها عشوائيا 

طالبا ليمثلوا المجموعة التجريبية الثانية )  ٢٧( األولى الذين درسوا مادة الفقه بطريقة المناقشة و 
البحث بالعمر الزمني ، الذين درسوا مادة الفقه بطريقة المحاضرة ،كافأ الباحث بين مجموعتي 

  . والتحصيل الدراسي لألبوين ودرجة الفقه النهائية للعام السابق 
استغرقت التجربة شهرين درس الباحث خاللها المجموعتين بنفسه ، وأعد اختبارا تحصيليا مكونا 

د فقرة من نوع االختيار من متعدد والتكملة والصح والخطأ اتسم بالصدق والثبات ، وبع)  ٤٠(من 
أظهرت النتائج تفوق طالب المجموعة )   t –test( تحليل النتائج إحصائيا باستعمال اختبار 

التجريبية األولى الذين درسوا مادة الفقه بطريقة المناقشة على طالب المجموعة التجريبية الثانية الذين 
  ) .  ٩٧ - ١:  ٢٠٠٠العبدلى ، . ( درسوا مادة الفقه بطريقة المحاضرة 

  ) : ٢٠٠٠(ة العتابي دراس. ٣

جامعة بغداد، ورمت إلى معرفة أثر أسلوب / ابن رشد  –أجريت هذه الدراسة في كلية التربية 
 حلقة المناقشة في تحصيل طلبة الصف الخامس اإلعدادي في مادة التربية اإلسالمية، وقد أعد

درست مادة التربية اإلسالمية  الباحث تصميمًا تجريبيًا مكونًا من مجموعتين المجموعة التجريبية التي
، والمجموعة الضابطة التي درست مادة التربية )٦٠(بأسلوب حلقة المناقشة وبلغ عدد طالبها 

طالبًا وطالبة، وقد كافأ الباحث بين مجموعتي البحث في ) ٥٨(اإلسالمية بالطريقة التقليدية، وبلغت 
، واستغرقت مدة التجربة )سالمية للعام السابقالعمر الزمني، وتحصيل األم واألب، ودرجة التربية اإل(

أحد عشر أسبوعًا درس الباحث خاللها المجموعتين بنفسه، وبعد انتهاء التجربة طبق الباحث اختبارًا 
فقرة من األختيار من متعدد والتكملة، والصح والخطأ، والمزاوجة ) ٤٠(تحصيليًا موضوعيًا مكونًا من 

لعينتين مستقلتين تفوق ) T-Test(لبحث بعد استعمال االختبار التائي والمطابقة، وأظهرت نتائج ا
طلبة المجموعة التجريبية التي درست مادة التربية اإلسالمية بأسلوب حلقة المناقشة على طلبة 

  ).د،ذ،ر: ٢٠٠٠العتابي،(المجموعة الضابطة التي درست المادة نفسها بالطريقة التقليدية 
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  ) :   ٢٠٠٠( دراسة المسعودي . ٤

تدريس مادة المنتخب من األدب بطريقتي  أجريت هذه الدراسة فئ العراق ، ورمت إلى معرفة أثر  
  . المناقشة والمحاضرة فى التحصيل واألداء التعبيري لدى طلبة كلية المعلمين 

طالبا وطالبة من المرحلة الثانية اختارتهم الباحثة فصديا من كلية )  ٤٤(بلغت عينة الدراسة 
طالبا وطالبة يمثلون )  ٢٢( ديالى ووزعتهم عشوائيا على مجموعتين تجريبيتين بواقع / المعلمين 

طالبا وطالبة )  ٢٢( المجموعة األولى التي درست مادة المنتخب من األدب بطريقة المناقشة و 
  . يمثلون المجموعة الثانية التي درست مادة المنتخب من األدب بطريقة المحاضرة 

الباحثة بين مجموعتي البحث بالعمر الزمني والتحصيل الدراسي لألبوين ودرجات اللغة كافأت 
ودرجات االختبار القبلي في األداء التعبيري ودرجات القدرة ) المرحلة األولى ( العربية للعام السابق 

   .اللغوية ، واستغرقت الدراسة فصال دراسيا كامال درست الباحثة خالل المجموعتين بنفسها 

فقرة من نوع )  ٣٠( أعدت الباحثة اختبارا تحصيليا في مادة المنتخب من األدب مكنا من 
االختبار من متعدد تتسم بالصدق والثبات ، واعدت اختبارا بعديا في األداء التعبيري لتعرف اثر 

يل تدريس مادة المنتخب من األدب بطريقتي المناقشة والمحاضرة في األداء التعبيري ، وبعد تحل
  : أظهرت النتائج ماياتى )  t-test( النتائج إحصائيا باستعمال االختبار التائى 

تفوق طلبة المجموعة التجريبية األولى التي درست مادة المنتخب من األدب بطريقة المناقشة  - ١
  . على طلبة المجموعة التجريبية الثانية التى درست بطريقة المحاضرة 

ية بين متوسط درجات األداء التعبيري للطلبة الذين درسوا ليس هناك فروق ذو داللة إحصائ - ٢
مادة المنتخب بطريقة الناقشة ومتوسط درجات األداء التعبيري للطلبة الذين درسوا مادة 

  ) .١٨- ١٢: ٢٠٠٠المسعودي ،.( المنتخب بطريقة المحاضرة 
 ): ١٩٩٤(دراسة الفريجي  - ٥

جامعة بغداد، ورمت إلى معرفة أثر استعمال /  ابن رشد –أجريت هذه الدراسة في كلية التربية 
طريقة المناقشة الجماعية، والندوة في تحصيل طالب الصف الرابع في مادة الجغرافية، ولتحقيق هدف 

) ٦٦(البحث أختار الباحث تصميمًا تجريبيًا مكونًا من مجموعتين تجريبيتين، وبلغت عينة البحث 
طالبًا وتدرس بالمناقشة ) ٣٤(موعة التجريبية األولى وبواقع طالبًا موزعين بين مجموعتين هما المج

  .طالبًا وتدرس بالندوة ) ٣٢(الجماعية، والمجموعة التجريبية الثانية وبواقع 

العمر الزمني ودرجات االمتحان النهائي لمادة (وقد كافأ الباحث بين مجموعتي البحث في    
، ولغرض )ية السابقة، والتحصيل الدراسي لألب واألماالجتماعيات للصف الثالث، والمعلومات الجغراف

قياس تحصيل طالب مجموعتي البحث التي درسها الباحث بنفسه، أعد اختبارًا تحصيليًا بعديًا من نوع 
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٧٧٧

االختيار من متعدد، وبعد أنتهاء التجربة التي استغرقت فصًال دراسيًا كامًال، طبق االختبار التحصيلي 
وعتي البحث، وبعد تحليل نتائج إجابات الطالبات، ومعالجتها إحصائيًاَ◌ البعدي على طالب مجم
لعينتين مستقلتين، أظهرت نتائج البحث، وجود فرق ذي داللة ) T-Test(باستخدام االختبار التائي 

ولمصلحة المجموعة التجريبية األولى التي تدرس باستعمال المناقشة ) ٠.٠٥(إحصائية عند مستوى 
  ) .جـ-ث: ١٩٩٤يجي،الفر (الجماعية 

  ) : ١٩٨٥(دراسة الخزرجى  - ٦

جامعة بغداد، ورمت إلى معرفة أثر استعمال / ابن رشد  –أجريت هذه الدراسة في كلية التربية 
طريقة المناقشة االجتماعية في تحصيل طالب الصف الرابع اإلعدادي العام في مادة الجغرافية، 

، وبلغت عينة )تجريبية، ضابطة(يبيًا ذا مجموعتين ولتحقيق هدف البحث أعد الباحث تصميمًا تجر 
طالبًا درسوا ) ٥٧(منهم درسوا بطريقة المناقشة االجتماعية و ) ٥٦(طالبًا ) ١١٣(البحث النهائية 

  .، ولغرض قياس تحصيل طالب المجموعتين )االلقائية(بطريقة التدريس التقليدية 

فقرة من نوع االختيار من متعدد، وبعد أن ) ٣٠(من أعد الباحث اختبارًا تحصيليًا بعديًا مؤلفًا 
العمر الزمني باألشهر، ودرجات (من حيث ) عينة البحث(كافأ الباحث بين مجموعتي الطالب 

الطالب في مادة الجغرافية لمعدالت الفصل األول، ونصف السنة، ودرجات السنة السابقة في مادة 
، وبعد االنتهاء من التجربة التي درس فيها الباحث )لقبلياالجتماعيات لالمتحان الوزاري، واالختبار ا

طبق االختبار ألتحصيلي ألبعدي، وبعد تحليل النتائج، ) ستة أسابيع(بنفسه، والتي استغرقت 
أظهرت نتائج البحث، وجود فروق ذات ) T-Test(ومعالجتها إحصائيًا باستخدام االختبار التائي 

ين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي درست بطريقة ب) ٠.٠١(داللة إحصائية عند مستوى 
المناقشة االجتماعية، وبين متوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية 

  ) .                          ١١-٩: ١٩٨٥الخزرجى،(ولمصلحة المجموعة التجريبية 

  الفصل الثالث  

  إجراءات البحث
  :لبحث وفرضيته، كان على الباحثةللتثبيت من هدف ا

   .ان تحدد التصميم التجريبي المناسب لبحثها. ١
تختـار عينـة لتجربـة بحثهـا مـن طالبـات الصــف الرابـع االعـدادي مـن المـدارس االعداديـة والثانويــة ان   .٢

  . في بغداد
  . يراتالمتغ قسم مناحصائيا في ) التجريبية والضابطة ( ان تكافئ بين مجموعتي البحث  .٣
  . ان تحدد المادة العلمية التي ستدرس خالل مدة التجربة .٤
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٧٧٨

  . ان تصوغ االهداف السلوكية التي يراد تحقيقها عند انهاء تدريس المادة العلمية في اثناء التجربة .٥
  . ُتُ◌ِعّد الخطط التدريسية المالئمة لكل موضوع من الموضوعات التي ستدرس في اثناء التجربةان . ٦
  ُتِعّد اداة لقياس تحصيل طالبات عينة البحث في مادة التربية االسالمية،  ان .٧
  .ان توضح الخطوات التي ستطبق في ضوئها التجربة .٨
  .ان تحدد الوسائل االحصائية المناسبة للبحث  .٩

  : منهج البحث : أوال 
ة المناقشة الجماعية فـي اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي لتحقيق هدف البحث في التوصل إلى اثر طريق

  . تحصيل طالبات الصف الرابع االعدادي في مادة التربية اإلسالمية 
  :إجراءات البحث : ثانيا 
  :  التصميم التجريبي : أوال 

أن أختيــار التصــميم التجريبــي يعــد اولــى الخطــوات التــي علــى الباحثــة تنفيــذها ، الن االختيــار الســليم      
ى نتائج دقيقة وسليمة، ويتوقف التصميم التجريبي على طبيعـة المشـكلة، وعلـى يضمن للباحثة الوصول ال

ظروف العينة، ويجب االعتراف من البداية ان البحوث التربوية لم تصل بعد الى تصميم تجريبي يبلغ حد 
الكمال من الضبط الن توافر درجة كافيـة مـن ضـبط المتغيـرات امـر بـالغ الصـعوبة بحكـم طبيعـة الظـواهر 

لذلك اعتمدت الباحثة تصميمًا تجريبيًا ذا ضـبط جزئـي مالئمـًا  ).٥٨: ١٩٦٨الزوبعي، . (ربوية المعقدةالت
  : لظروف بحثها، والشكل االتي يوضح ذلك 
  التصميم التجريبي    

  المتغير التابع  المتغير المستقل  المجموعة

  طريقة المناقشة الجماعية    التجريبية
  أختبارالتحصيل

  
  الطريقة التقليدية  الضابطة  التحصيلأختبار 

  
،فــي )طريقـة المناقشــة الجماعيـة (تتعـرض المجموعـة التجريبيــة فـي هـذا التصــميم للمتغيـر المســتقل وهـو    

حـــين تـــدرس المجموعـــة الضـــابطة بالطريقـــة التقليديـــة ،وفـــي نهايـــة التجربـــة يطبـــق اختبـــار تحصـــيلي علـــى 
  .تقل في المتغير التابع ،المجموعتين لمعرفة اثر المتغير المس

  : تحديد مجتمع البحث وعينته : ثانيا 

يتمثـــل مجتمـــع البحـــث فـــي الدراســـة الحاليـــة بمجتمـــع طالبـــات الصـــف الرابـــع االعـــدادي للمـــدارس         
االعدادية والثانوية في بغداد الموزعة على المديريات العامة لتربية بغداد الرصافة األولى والثانية والثالثة ، 

  ) .   ٢٠١١ – ٢٠١٠(المديريات العامة لتربية بغداد الكرخ األولى والثانية والثالثة للعام الدراسي و 
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٧٧٩

  : عينة الطالبات  –ا 

وقد زارت الباحثة شعبة اإلحصاء في وزارة التربية ، وتطلب ذلك من الباحثة اختيار مدرسة واحدة     
نات على ان تضم شعبتين أو أكثر للصف الرابع اعدادية أو ثانوية للبنات من المدارس النهارية للب

االعدادي لتكون إحداهما المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة ، فاختارت الباحثة ثانوية 
  : الزهراء للبنات اختيارا فصديا لتطبيق التجربة لألسباب اآلتية 

  . إبداء إدارة المدرسة رغبتها الجادة فى التعاون مع الباحثة  -١
 . قارب طالبات المدرسة من حيث الشريحة االجتماعية واالقتصادية والثقافية ت -٢
  .  دوام المدرسة إحادي مما يتيح للباحثة تدريس أفراد العينة فى وقت واحد  -٣
تمثــل المجموعــة )أ ( وقــد اختــارت الباحثــة بطريقــة الســحب العشــوائي شــعبتان مــن الرابــع العــام شــعبة      

)  ٧٢( وبلـغ عـدد طالبـات الصـف الرابـع االعـدادي . تمثل المجموعة الضابطة ) ب (التجريبية ، وشعبة 
، وبعــــد اســــتبعاد ) ب ( طالبــــة فــــي شــــعبة   )  ٣٦( و ) أ ( طالبــــة فــــي شــــعبة )  ٣٦( بواقــــع . طالبــــة 

طالبــة ، )  ٦٧( طالبــات ، اصــبح عــدد طالبــات العينــة النهــائي )  ٥( الطالبــات الراســبات البــالغ عــددهن 
        ، طالبــــــــة فــــــــي المجموعــــــــة الضــــــــابطة )  ٣٤( طالبــــــــة فــــــــي المجموعــــــــة التجريبيــــــــة ، و )  ٣٣ (بواقــــــــع 

  .يوضح ذلك )  ١( والجدول 
  ) ١( الجدول 

  المجموعتين التجريبية والضابطة موزعة حسب الشعب والعدد

  التسلسل
  العينة  عدد الراسبات  العدد الكلي  الشعبة  المجموعة

  ٣٣  ٣  ٣٦  أ  التجريبية  ١
  ٣٤  ٢  ٣٦  ب  الضابطة  ٢

  المجموع
٦٧  ٥  ٧٢  

  
  :تكافؤ مجموعتي البحث: ثالثًا  

حرصــت الباحثــة قبــل الشــروع ببــدأ التجربــة علــى تكــافؤ أفــراد مجمــوعتي البحــث أحصــائيا فــي عــدد مــن    
المتغيـرات التــي تعتقـد أنهــا قـد تــؤثر فــي سـالمة التجربــة علـى الــرغم مــن ان أفـراد العينــة مـن منطقــة ســكنية 

  : ي مدرسة واحدة، وتلك المتغيرات هي على النحو األتيواحدة، ويدرسن ف

  .العمر الزمني للطالبات محسوبًا بالشهور  -١
  . التحصيل الدراسي لإلباء  -٢
  .التحصيل الدراسي لألمهات -٣
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٧٨٠

  . ٢٠١٠/  ٢٠٠٩درجات مادة التربية اإلسالمية لنصف السنة للعام الدراسي -٤
  .ت السابقة درجات االختبار القبلي في المعلوما-٥

حصــلت الباحثــة علــى البيانــات فــي المتغيــرات المــذكورة انفــا عــدا المتعيــر الرابــع مــن البطاقــة المدرســية     
وسجل درجات المدرسة بالتعاون مع ادارة المدرسة ، فـي حـين حصـلت علـى بيانـات المتغيـر الخـامس مـن 

ي توضـيح لعمليـات التكـافؤ االحصـائي خالل تطبيق اختبار أعدته الباحثة بنفسها لهـذا الغـرض، وفيمـا يـات
  :في المتغيرات بين مجموعتي البحث 

  :العمر الزمني للطالبات محسوبًا بالشهور  - ١

شهرًا ، وبلغ متوسط اعمار طالبات ) ٢٠٠,٨٤٨( بلغ متوسط اعمار طالبات المجموعة التجريبية     
لعينتين )  T - test(  ار التائي شهرًا ، وعند استعمـــال االختب)  ٢٠١.٢٣٥( المجموعــة الضابطة 

 ٠٥( مستقلتين لمعرفة داللة الفروق االحصائبة ، اتضح ان الفرق ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى 
( وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة )  ٠.١٨٠( ، اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة ) ٠، 

متكافئتان ) التجريبية والضابطة ( لى ان المجموعتين وهذا يدل ع)  ٦٥( بدرجة حرية  )  ٢.٢٣١
  .يوضح ذلك )  ٢( احصائيا في العمر الزمني ، والجدول 

  ) ٢( الجدول 
  نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين العمار طالبات مجموعتي البحث

عدد   المجموعة
افراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   التباين
  حريةال

مستوى   القيمة التائية
  الجدولية  المحسوبة  الداللة

  ٠، ٠٥  ٢.٢٣١  ٠.١٨٠  ٦٥  ٧٦.٧٥٥  ٨.٧٦١  ٢٠٠.٨٤٨  ٣٣  التجريبية
ليس بذي 

  داللة
  ٧٧.٢٦٤  ٨.٧٩  ٢٠١.٢٣٥  ٣٤  الضابطة

  
  :التحصيل الدراسي لالباء  -٢

ان مجموعتي البحث التجريبيـة والضـابطة متكافئتـان احصـائيا فـي التحصـيل )  ٣(يبدو من الجدول       
( الدراســـي لالبـــاء ، اذ اظهـــرت نتـــائج البيانـــات باســـتعمال اختبـــار مربـــع كـــاي ، ان قيمـــة كـــاي المحســـوبة 

وبدرجة حريـة )  ٠ ، ٠٥( عند مستوى داللة )  ٤.٤٩( وهي اقل من قيمة كاي الجدولية البالغة ) ١.٢٦
 )٤ . (  
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٧٨١

  ) ٣(الجدول 
  المحسوبة والجدولية) كاي(تكرارات التحصيل الدراسي الباء طالبات مجموعتي البحث وقيمة 

حجم   المجموعة
  العينة

تب
ويك

رأ 
يق

  

ئية
تدا

اب
طة  

وس
مت

ية   
داد

اع

س 
ريو

كلو
ب

وق
ا ف

فم
  

درجة 
  الحرية

قيمة كاي 
  المحسوبة

قيمة كاي 
  الجدولية

مستوى 
  لةالدال

  ٠، ٠٥  ٤، ٤٩  ١، ٢٦   ٤  ٦  ٨  ٩  ٦  ٤  ٣٣  التجريبية
ليس بذي 

  داللة
  ٤  ٦  ١١  ٧  ٦  ٣٤  الضابطة

  
  :التحصيل الدراسي لالمهات  .٣

ان مجمــــوعني البحــــث متكافئتــــان احصــــائيا فــــي تكــــرارات التحصــــيل الدراســــي )  ٤(يبــــدو مــــن الجــــدول 
وهـي )  ١.٣٦( قيمـة كـاي المحسـوبة  لالمهات ، اذ اظهـرت نتـائج البيانـات باسـتعمال مربـع كـاي ، ان

  ) . ٤( ودرجة حرية )  ٠، ٠٥( عند مستوى داللة )  ٤.٤٩( اقل من قيمة كاي الجدولية البالغة
  

  ) ٤(الجدول 
  المحسوبة والجدولية) كاي (تكرارات التحصيل الدراسي المهات طالبات مجموعتي البحث وقيمة 

حجـــــــــــــــــم   المجموعة
  العينة

تب
وتك

رأ 
تق

  

ئية
تدا

اب
  

م
طة

وس
ت

ية   
داد

اع

س 
يـــــو

ور
بكل

وق
ا ف

فم
  

درجـــــــــــــــة 
  الحرية

قيمـــة كـــاي 
  المحسوبة

قيمـــة كـــاي 
  الجدولية

مســــــــــــــــــتوى 
  الداللة

  ٠، ٠٥  ٤، ٤٩  ١، ٣٦  ٤  ٧  ٥  ٥  ٧  ٦  ٣٣  التجريبية
ليس بذي 

  داللة
  ٨  ٧  ٦  ٤  ٥  ٣٤  الضابطة

  : ٢٠٠٩/٢٠١٠درجات مادة التربية اإلسالمية في نصف السنة للعام الدراسي   -٤

درجــة ، وبلــغ متوســط درجــات )  ٧١.١٥١( بلــغ متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة     
درجة، وعند استعمال االختبـار التـائي لعينتـين مسـتقلتين )  ٧٢.٥٥٨( طالبات المجموعة الضابطة 

)  ٠، ٠٥( لمعرفة داللة الفروق االحصائية ، تبين ان الفرق ليس بذي داللة احصائية عند مستوى 
وذلك يـدل علـى ان المجمـوعتين متكافئتـان إحصـائيا فـي درجـات نصـف السـنة )  ٦٥( بدرجة حرية 

  .يوضح ذلك )  ٥(والجدول .  ٢٠١٠/  ٢٠٠٩في مادة التربية اإلسالمية للعام الدراسي 
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٧٨٢

  )٥( الجدول 
السنة للعام نتائج االختبار التائي لدرجات  مادة التربية اإلسالمية لطالبات مجموعتي البحث في نصف 

  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩الدراسي  

عدد   المجموعة
افراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   التباين
  الحرية

مستوى   القيمة التائية
  الجدولية  المحسوبة  الداللة

ليس  ٠.٠٥  ٢.٢٣١  ٠.٤٢٦  ٦٥  ١٨٧.٤٩٨  ١٣.٦٩٣  ٧١.١٥١  ٣٣  التجريبية 
  ١٧٧.٧٦٨  ١٣.٣٣٣  ٧٢.٥٥٨  ٣٤  الضابطة  بذي داللة

  
  :درجات االختبار القبلي في المعلومات السابقة  -٥

اعــدت الباحثــة اختبــارًا قبليــا واختيــرت بــه طالبــات مجمــوعتي البحــث قبــل بــدء التجربــة ، وبلــغ متوســط     
ــــة  ــــات المجموعــــة التجريبي ــــات )  ١١.٥٤٥( درجــــات طالب ــــغ متوســــط درجــــات طالب درجــــة ، فــــي حــــين يل

درجــة ، اتضــح مــن النتــائج عــدم وجــود فــرق ذي داللــة احصــائية بــين )  ١٠.٧٩٤( ابطة المجموعــة الضــ
وهــي اقــل مــن القيمــة )  ٠.٨٥٠( المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة ، اذ كانــت القيمــة التائيــة المحســوبة 

) ٦( والجـدول )  ٦٥( وبدرجـة حريـة )  ٠، ٠٥( عنـد مسـتوى داللـة )  ٢.٢٣١( التائية الجدولية البالغـة 
  .يوضح ذلك 

  )٦( الجدول 
  نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجات المعلومات السابقة لطالبات مجموعتي البحث

عدد   المجموعة
افراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   التباين
  الحرية

مستوى   القيمة التائية
  الجدولية  المحسوبة  الداللة

ليس  ٠.٠٥  ٢.٢٣١  ٠.٨٥٠  ٦٥  ١٣.٢٤٩  ٣.٦٤  ١١.٥٤٥  ٣٣   التجريبية
  ١٢.٨٩٥  ٣.٥٩١  ١٠.٧٩٤  ٣٤  الضابطة  بذي داللة

  
  :متطلبات البحث : رابعا 

  : تحديد المادة العلمية  -١

حــددت الباحثــة قبــل بــدء التجربــة ، المــادة العلميــة التــي ستدرســها فــي التجربــة،  وقــد تضــمنت ســيعة      
من كتاب التربية اإلسالمية المقرر لطالبات الصـف الرابـع اإلعـدادي للعـام ) راسية وحدات د( موضوعات 

 . ٢٠١١ - ٢٠١٠الدراسي 
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٧٨٣

 :صياغة االهداف السلوكية -٢

ان عمليــة تحديــد االهــداف الســلوكية لهــا مكانــة بــارزة ومهمــة فــي العمليــة التربويــة النهــا تمثــل 
تــائج تحصــيلية ، وان هــذة المتغيــرات الجديــدة فــي التغيــرات المــراد احــداثها فــي المتعلمــين علــى شــكل ن

ولذا فان االهداف السلوكية الخطوه ) ٢٠: ١٩٩٦،العجيلي(سلوك المتعلمين تعد مرادفا لهذه االهداف 
االولـى والمهمـة فـي اعـداد اي برنـامج تعليمـي وموجـه فـي اختيـار طرائـق التـدريس ومعيـارًا اساسـيًا فــي 

مل الباحثة في اثناء تطبيق تجربتها وفـي بنـاء االختبـار واعـداد الخطـط تقويم العملية التربوية ودليل ع
قامـــت الباحثـــة بصـــياغة االهـــداف الســـلوكية حيـــث صـــاغت الباحثـــة )  ٢٠: ١٩٨٦،ابـــراهيم (اليوميـــة 

هدفا سلوكيا اعتمادا على االهداف الخاصة التـي اعـدتها الباحثـة ومحتـوى الموضـوعات التـي ) ١٢٥(
والفهــــم ،المعرفــــة (ة علــــى المســــتويات الثالثــــة االولــــى فــــي تصــــنيف بلــــوم ســــتدرس فــــي التجربــــة موزعــــ

وبغيــة التثبــت مــن صــالحيتها واســتيفائها المحتــوى لمــادة الدراســة عرضــتها الباحثــة علــى ) والتطبيــق ،
مجموعة من الخبراء والمختصين في التربية االسالمية وطرائق التـدريس وفـي العلـوم التربويـة والنفسـية 

وحــذفت بعضــها خبيــرًا عــدلت بعــض االهــداف ) ١٤(اســتجابات الخبــراء البــالغ عــددهم  ، وبعــد تحليــل
  .  وأضافت بعضها اآلخر على وفق مالحظات المحكمين فأصبحت جاهزة بصورتها النهائية

  :الخطط التدريسية  -٣

تعــرف الخطــط التدريســية بانهــا تخطــيط لفعاليــات الــدرس فــي المســتقبل ، وكشــف عــن األهــداف 
ــــــــــــــ ــــــــــــــي يســــــــــــــتعملها                                                               التــــــــــــــي يري ــــــــــــــي سيســــــــــــــلكها واألدوات الت د المــــــــــــــدرس تحقيقهــــــــــــــا بالطريقــــــــــــــة الت

  )٢٢: ١٩٩٣إبراهيم،(
ويقصد بانها تصورات مسبقة للمواقف واالجراءات التدريسية التـي يضـطلع بهـا المـدرس وطلبتـه 

تضم هذه العملية تحديد االهداف واختيار الطرائق التي تسـاعد علـى لتحقيق اهداف تعليمبة معينة ، و 
االمـين ( تحقيقها ، فهي تخطيط منظم ومترابط للحقائق والخبرات التي يريد المدرس ان يلم بها طلبته 

،٢٢٨:  ١٩٨٦. (  
وتعد عملية التخطيط واالعداد للدروس من الكفايات المهنية المهمة للمدرس ومن عوامل نجاح 

يسه ، لذلك اعدت الباحثة الخطط التدريسية لموضوعات التربية االسـالمية التـي سـتدرس فـي اثنـاء تدر 
التجربــة ، فــي ضــوء محتــوى الكتــاب واألهــداف الســلوكية للمــادة وعلــى وفــق طريقــة المناقشــة الجماعيــة 

لمجموعـة فيما يخص طالبات المجموعة التجريبية ، وعلى وفق الطريقة التقليدية فيما يخص طالبـات ا
الضــــابطة، وقــــد عرضــــت هــــذه الخطــــط علــــى مجموعــــة مــــن الخبــــراء الســــتطالع ارائهــــم ومالحظــــاتهم 
ومقترحـاتهم لتعــديل صــياغتها، وفـي ضــوء ماابــداه الخبـراء اجريــت التعــديالت الالزمـة عليهــا واصــبحت 

  .جاهزة للتنفيذ 
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٧٨٤

 :اعداد االختبار التحصيلي : خامسا 
    :الخريطة االختبارية  - ١

دت الباحثــــة خريطــــة اختباريــــة للموضــــوعات التــــي ســــتدرس فــــي التجربــــة مــــن كتــــاب التربيــــة لهــــذا اعــــ
االســـالمية للصـــف الرابـــع االعـــدادي ، واالهـــداف الســـلوكية ، فـــي حـــين حـــددت اهميـــة مســـنوى االهـــداف 
الســلوكية فــي ضــوء عــدد االهــداف الســلوكية فــي كــل مســتوى الــى العــدد الكلــي لالهــداف ،وحــددت عــدد 

  .يوضح ذلك)٧(فقرة موضوعية والجدول) ٣٠(ر بـفقرات االختبا
 )٧(الجدول 

 الخريطة األختبارية         

                        ت
  االهداف      

الموضوعات         
  السلوكية      

عدد 
  الصفحات

نسبة 
المعر 
فة 
٥٠%  

عدد 
االسئلة 

للمعر 
  فة

نسبة 
الفهم 

٣٠%  

عدد 
االسئلة 

  للفهم

نسبة 
التطبيق 

٢٠%  

 عدد
االسئلة 
  للتطبيق

االهمية 
  النسبية

عدد فقرات 
  االختبار

المبــــــــادئ العامـــــــــة   ١
 للزواج

١٠  ٣٣.٣٣٣  ٢  ٦.٦٦٧  ٣  ١٠ ١٦.٦٦٧٥ ٩ 

  ٢  ٧.٤٠٧  ٠.٤٤٤ ١.٤٨١  ٢.٢٢٢١ ١ ٣.٧٠٤ ٢ الزواج وأثاره      ٢

حقـــــــوق الـــــــزوجين   ٣
 وواجباتهما

٢.٢٢٢  ٣.٣٣٣١  ٢  ٥.٥٥٦ ٣  
 

٣.٣٣٣  ١١.١١١  ١  

حقـــــــــــــــــــــوق األوالد   ٤
 بوينواأل

٢  ٧.٤٠٧  ٠.٤٤٤ ١.٤٨١  ٢.٢٢٢١  ١ ٣.٧٠٤ ٢  

انحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل   ٥
 )الطالق(الزواج

٣.٣٣٣  ١١.١١١  ١  ٢.٢٢٢  ٣.٣٣٣١ ٢ ٥.٥٥٦ ٣  

  ٣.٣٣٣  ١١.١١١  ١  ٢.٢٢٢  ٣.٣٣٣١  ٢  ٥.٥٥٦ ٣ الميراث  ٦

التكافل بـين أعضـاء   ٧
 األسرة

٥.٥٥٦  ١٨.٥١٩  ١  ٣.٧٠٤  ٥.٥٥٦٢  ٣  ٩.٢٦٠ ٥  

  %٢٠ ٩  %٣٠  ١٥  %٥٠ ٢٧  المجموع

 
٣٠  %١٠٠  ٦  
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٧٨٥

  :تكونت فقرات االختبار التي اعدتها الباحثة من ثالثة اسئلة هي  :صياغة فقرات االختبار- ٢  
فقرات من نوع االختيار من متعدد التي توصف بانها كثيرة الشيوع، ويتم ) ١٠(يتكون من : السؤال االول 

  ) .٥٦: ١٩٨٥دوران ،(  تصحيحه بسرعة وموضوعية
فقرات ايضا من نوع التكميل التي توصف بانها سهلة التصحيح ، فضال ) ١٠(من  يتكون: السؤال الثاني

  . عن ان التخمين فيها يكاد يكون ينعدم 
وهي صورة من اسئلة ) المزاوجة (فقرات ايضا من نوع المقابلة ) ١٠(يتكون من : السؤال الثالث         

ارات تمثل احداهما مثيرات وتمثل االخرى االختيار من متعدد ويتكون االختبار من قائمتين من العب
استجابات ومن مزاياها سهولة اعدادها وتصحيحها ، وقلة اثر التخمين في االجابة عن االسئلة ، 

  ) .٨٣- ٨٢: ١٩٩٩ابو جاللة ،(ومالئمتها لقياس القدرة على ادراك العالقات بين المفاهيم 
  :صدق االختبار -٣

تبـار الجيـد ، ويعنـي الدرجـة التـي يقـيس بهـا االختبـار مـا يعد صدق المضـمون مـن مواصـفات االخ 
( صـــــــمم مـــــــن اجـــــــل قياســـــــه وهـــــــو مـــــــن اكثـــــــر المؤشـــــــرات الســـــــيكومترية اهميـــــــة فـــــــي اعـــــــداد االختبـــــــار 

Tyler,1979:290 ( وبغية التثبت من صدق االختبار الذي اعدته الباحثة فقد عرضتها على نخبة من ،
ئلة االختبـار تتفـق مـع الموضـوع المـراد قياسـه ام ال ، وقـد عـدت المحكمين البداء ارائهم فيمـا اذا كانـت اسـ
فمــا فــوق مــن عــدد المحكمــين ، واعــادت الباحثــة صــياغة % ٨٠الفقــرة صــالحة اذا حصــلت علــى موافقــة 

بعــض الفقــرات فــي ضــوء اراء المحكمــين ، واتفقــوا علــى ســالمة الفقــرات وصــالحيتها جميعــا، وبــذلك تحقــق 
  . ارصدق المحتوى لفقرات االختب

   :ثبات االختبار- ٤

يقصد بثبات االختبار اتساق نتائج االختبار مع نفسها لو اعيد تطبيقه مرة او مرات متعددة على االفراد 
  ) .١١٤: ١٩٨٩سمارة ،( انفسهم 

وحسبت الباحثة ثبـات فقـرات االختبارالتحصـيلي بطريقـة التجزئـة النصـفية التـي تقسـم فقـرات االختبـار 
االول يضم درجات الفقرات الفردية ،اما القسـم الثـاني فيضـم درجـات الفقـرات الزوجيـة القسم : على قسمين 

، اذ اعتمــدت علــى درجــات عينــة التحليــل االحصــائي نفســها، وبعــد تصــحيح االجابــات ووضــع الــدرجات 
وبعد تصحيحه بمعادلة سـبيرمان بـراون ) ٠.٧٨(واستعمال معامل ارتباط بيرسون ظهر ان معامل االثبات 

ان معامـل الثبـات ) ليكرت ( وهو معامل ثبات جيد بالنسبة لالختبارات غير المقننة ،اذ يرى) ٠.٨٨( فبلغ
  ) .٢٢٨: ١٩٧٧جابر ،( )٠.٩٣-٠.٦٢(الذي يمكن االعتماد عليه يكون بين 

  :التجربة االستطالعية  -٥

طبقــت الباحثـــة لغــرض معرفــة الوقـــت المناســب لالجابـــة ووضــوح الفقــرات والتعليمـــات ودقــة صـــياغتها ،   
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٧٨٦

طالبة من طالبات الصف الرابع االعدادي من مجتمع البحث ) ٢٠(االختبار على عينة استطالعية بلغت 
نفسه في ثانوية الزهراء للبنات ، فاتضح ان الفقرات كانت واضـحة لـدى الطالبـات ، وان الوقـت المسـتغرق 

  .دقيقة ) ٤٥(في االجابة 
  : التحليل االحصائي لفقرات االختبار-٦ 

ان الغــرض مــن تحليــل فقــرات االختبــار هــو التحقــق مــن صــالحية كــل فقــرة مــن الفقــرات ،وتحســين   
نوعيتهــا مــن خــالل اكتشــاف الفقــرات الســهلة جــدًا او الصــعبة جــدًا الجــل اعــادة صــياغتها ،واســتبعاد 

، لـذلك حللـت الباحثـة فقـرات االختبـار لمعرفـة مسـتوى ) Scanell,1975:211( غير الصـالح منهـا
لــذلك طبقــت الباحثــة االختبــار علــى . عوبة الفقــرة ،وقــوة تمييزهــا ،وفاعليــة بــدائلها غيــر الصــحيحة صـ

ـــــة مـــــن  ـــــة مكون ـــــات الصـــــف الرابـــــع االعـــــدادي ، ولتســـــهيل االجـــــراءات ) ٨٠(عين طالبـــــة مـــــن طالب
االحصائية، فقد رتبت الدرجات تنازليا من اعلى درجة الى ادنى درجة ، ثم اختارت الباحثة العينتين 

بوصـــفها مجمـــوعتين مفضـــلتين لتمثيـــل %) ٢٧(المتطـــرفتين فـــي الدرجـــة الكليـــة العليـــا والـــدنيا بنســـبة 
 :العينة كلها ، ثم اجرت العمليات االتية 

  :مستوى الصعوبة  –أ 

) معامــل الصــعوبة (بعــد حســاب معامــل صــعوبة كــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار باســتعمال معادلــة  
وبذلك لم تكـن فقـرات االختبـار صـعبة جـدًا وال سـهلة جـدًا اذ ) ٠.٦٨(ى ال) ٠.٣٥(وجدت انه يترواح بين 

) (  ٠.٨٠(و) ٠.٢٠(ان الفقــــــرات تعــــــد مقبولــــــة اذا كــــــان معامــــــل صــــــعوبتها يتــــــراوح بــــــين ) بلــــــوم (يــــــرى 
Bloom,1971: 6  ( والجدول)يوضح ذلك ) ٨.  

  )٨(الجدول 
  معامالت صعوبة فقرات االختبار

  لسؤال الثالثا  السؤال الثاني  السؤال االول

ت   معامل الصعوبة  ت الفقرة
  الفقرة

معامل   ت الفقرة  معامل الصعوبة
  الصعوبة

٠.٣٩  ١  ٠.٣٩  ١  ٠.٠٣٦  ١  
٠.٤١  ٢  ٠.٥٠  ٢  ٠.٤٣  ٢  
٠.٣٧  ٣  ٠.٥٣  ٣  ٠.٤٢  ٣  
٠.٤٢  ٤  ٠.٤٥  ٤  ٠.٦٢  ٤  
٠.٣٩  ٥  ٠.٦٨  ٥  ٠.٤٠  ٥  
٠.٣٧  ٦  ٠.٣٥  ٦  

٠.٥٢  ٦  
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٧٨٧

٠.٦٣  ٧  ٠.٦١  ٧  ٠.٤٧  ٧  
٠.٤٣  ٨  ٠.٤١  ٨  ٠.٣٧  ٨  
٠.٥٢  ٩  

   ٠.٣٥  ٩  
٠.٣٨  ٩  

٠.٤٠  ١٠  ٠.٦٥           ١٠    ٠.٥٠  ١٠  
  
  :قوة تمييز الفقرات _ ب

يقصــد بتمييــز الفقــرة قــدرتها علــى التمييــز بــين الفئــة العليــا والفئــة الــدنيا ، بمعنــى ان ينســجم تمييــز  
ختبار وجدت انها تترواح بين الفقرة مع تمييز االختبار كله ،وبعد حساب قوة تمييز لكل فقرة من فقرات اال

فـأكثر %) ٣٠(لذلك فهـي جميعهـا مقبولـة ، النهـا تعـد مميـزة اذا كانـت  نسـبة تمييزهـا ) ٠.٦٤(و) ٠.٤٦(
) ٩(لــذا ابقــت الباحثــة علــى الفقــرات جميعهــا بــال حــذف والتعــديل ، الجــدول ) ١٠٠: ١٩٩٧امطــانيوس ، (

  .يوضح ذلك 
  )٩(الجدول 

  رمعامالت تمييز فقرات االختبا
  السؤال الثالث  السؤال الثاني  السؤال االول

ت   قوة التمييز  ت الفقرة
  الفقرة

  قوة التمييز  ت الفقرة  قوة التمييز

٠.٤٩  ١  ٠.٥٣  ١  ٠.٤٨  ١  
٠.٥٣  ٢  ٠.٥٦  ٢  ٠.٥١  ٢  
٠.٤٦  ٣  ٠.٦٠  ٣  ٠.٤٧  ٣  
٠.٤٨  ٤  ٠.٤٧  ٤  ٠.٦٤  ٤  
٠.٥٤  ٥  ٠.٦٣  ٥  ٠.٥٩  ٥  

٠.٦١  ٦  ٠.٤٧  ٦  ٠.٥٠  ٦  
٠.٦٣  ٧  ٠.٥١  ٧  ٠.٥١  ٧  
٠.٦٤  ٨  ٠.٥٠  ٨  ٠.٥٣  ٨  
٠.٥٧  ٩  

٠.٦٢  ٩  
٠.٥٨  ٩  

٠.٥٠  ١٠  ٠.٤٩  ١٠  ٠.٤٨  ١٠  
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  :فعالية البدائل الخاطئة لسؤال االختيار من متعدد -ج

البــديل الجيــد هــو ذلــك البــديل الــذي يجــذب عــددا مــن طالبــات المجموعــة العليــا اكبــر مــن طالبــات   
  ) . ١٢٥: ١٩٩٣عودة ،(  هالمجموعة الدنيا وبعكسه يعد غير فعال وينبغي حذف

وبعــد ان اجــرت الباحثــة العمليــات االحصــائية الالزمــة لمعرفــة فعاليــة البــدائل فيمــا يخــص الســؤال   
  .يوضح ذلك ) ١٠(االول لالختبار التحصيلي وجدتها بدائل جيدة ، الجدول 

  )١٠(الجدول 
  فعالية البدائل الخاطئة لفقرات السؤال األول في االختبار

ت 
  الفقرة

الية البديل الخاطئ فع
  األول

فعالية البديل الخاطئ 
  الثاني

  فعالية البديل الخاطئ
  الثالث 

٩-   ١٤-   ٢٢-   ١  
١٦-   ١٠-   ٢٤-   ٢  
١٥-   ١٩-   ٧-   ٣  
٣٠-   ١٨-   ٦-   ٤  
٨-   ٢٠-   ١٦-   ٥  
٤-   ١٣-   ٢-   ٦  
١٧-   ١١-   ٢٥-   ٧  
٩-   ١٩-   ٦-   ٨  
٧-   ٣-   ١١-   ٩  

١٠-   ١٦-   ٢٨-   ١٠  
  
  :الصورة النهائية لالختبار  -د

فقــرة موضــوعية موزعــة علــى ثالثــة أســئلة ) ٣٠(اشــتمل االختبــار ألتحصــيلي بصــيغته النهائيــة علــى  
  :هي

  .فقرات من نوع االختيار من متعدد ) ١٠(األول يتكون من  
  . فقرات من نوع التكميل ) ١٠(والثاني يتكون من  

  ) . المزاوجة (فقرات أيضا من نوع المقابلة ) ١٠(والثالث يتكون من 
  :تطبيق التجربة -سا ساد

  :أتبعت الباحثة في أثناء تطبيق التجربة ما يأتي        
،  ١/١٠/٢٠١٠باشرت بتطبيق التجربة على طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة يـوم  -١
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  .٥/٢٠١١/ ١١بتدريس حصة واحدة أسبوعيا لكل مجموعة ، واستمر التدريس إلى 
بالتــدريس الفعلــي لطالبــات مجمــوعتي البحــث طبيعــة كــل  وضــحت فــي بدايــة التجربــة وقبــل البــدء -٢

  .طريقة ، وكيفية استعمالها ، والتعامل معها 
 .درست مجموعتي البحث التجريبية والضابطة بنفسها بموجب الخطط التدريسية التي أعدتها -٣
طبقــت االختبــار ألتحصــيلي علــى طالبــات مجمــوعتي البحــث التجريبيــة والضــابطة فــي وقــت واحــد  -٤

 .صباحا ، لغرض قياس التحصيل  ٩. ٣٠الساعة  ٢٠١١/ ٥/ ٤يوم 
بعد االنتهاء مـن االختبـار صـححت إجابـات طالبـات المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة علـى وفـق  -٥

  :الضوابط اآلتية
  .درجة واحدة لإلجابة الصحيحة  - أ

  صفر لإلجابة الخاطئة   - ب
  .اإلجابات الخاطئة  عامل اإلجابات المتروكة أو التي تحمل أكثر من إجابة معاملة - ج

  الوسائل اإلحصائية - :سابعا

  :استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية       
  .لعينتين مستقلتين ) t-test(االختبار التائي -١
  . مربع كاي ) ٢كا(اختبار -٢
  .معامل الصعوبة -٣
  .معامل قوة التمييز  - 
  فعالية البدائل الخاطئة  -٥
  ) .Pearson(ن معامل ارتباط بيرسو-٦

  الفصل الرابع

  عرض النتائج ومناقشتها
  

 : عرض النتائج : أوال 

يتضــمن هــذا الفصــل عرضــا لنتــائج البحــث ومناقشــتها علــى وفــق فرضــيات البحــث الخاصــة بكــل        
  .متغير من متغيرات البحث وكاالتي

( بلغ ) لجماعية المناقشة ا( أن متوسط تحصيل المجموعة التجريبية )  ١١( ويتبين من الجدول 
) ٢٩.٢٩٤( في حين بلغ متوسط تحصيل المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية ) ٣٤.٢٧٢

وباســـتعمال االختبـــار التـــائي لعينتـــين مســـتقلتين للمقارنـــة بـــين هـــذين المتوســـطين ، ظهـــر ان القيمـــة التائيـــة 
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٧٩٠

ودرجــة ) ٠.٠٥( عنــد مســتوى داللــة ) ٢.٢٣١(اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة ) ٤.١٥٧( المحســوبة 
  ) . ٦٥(حرية 

وهذا يدل على تفوق طالبـات المجموعـة التجريبيـة اللـواتي درسـن بطريقـة المناقشـة الجماعيـة علـى 
طالبات المجموعة الضـابطة اللـواتي درسـن بالطريقـة التقليديـة فـي االختبـار التحصـيلي البعـدي الـذي طبـق 

ال يوجـد فـرق ذو داللـة ( لنتيجة ترفض الفرضية الصـفر التـي تـنص بعد انتهاء التجربة ، وفي ضوء هذه ا
إحصـــائية بـــين متوســـط تحصـــيل المجموعـــة التجريبيـــة التـــي درســـت باســـتعمال طريقـــة المناقشـــة الجماعيـــة 

) ومتوسط تحصيل طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في مـادة التربيـة اإلسـالمية 
  .لمجموعة التجريبية والجدول األتي يوضح ذلك ، وهذا يعني تفوق ا

  
  ) ١١( الجدول 

  المتوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري والقيمة التائية
  المحسوبة والجدولية وداللتها االحصائية لدرجات المجموعتين

  التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي

الوســــــــــــــــــــــــــــط  ن المجموعة
 الحسابي

نحــــــــــــــــــــراف اال التباين
 المعياري

درجــــــــــــــــــة 
 الحرية

 الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 ٠، ٠٥ ٢.٢٣١ ٤.١٥٧ ٦٥ ٣.٠٧٤ ٩.٤٤٩ ٣٤.٢٧٢ ٣٣ التجريبية
 ٦.١٧٦ ٣٨.١٤٢ ٢٩.٢٩٤ ٣٤ الضابطة 
  :تفسير النتائج :  ثانيا 

الجماعية قد ادت الى تمخضت فرضية البحث عن نتيجة مؤداها ان ممارسة الطالبات للمناقشة 
تحسين تحصيلهن الدراسي في مادة التربية االسالمية قياسا بالتحصيل الدراسي لطالبات المجموعة 

الضابطة ، وتعتقد الباحثة ان التوصل الى هذه النتيجة ربما يعود الى واحد او اكثر من االسباب االتية  
:  
طالبة من إطالق لملكاتها الفكرية والعقلية، والقدرة إن طريقة المناقشة أكثر فاعلية، لما تثيره في ال -١

  . على ربط الحقائق المعرفية وصوًال إلى الحقائق النهائية
  .تجعل طريقة المناقشة من المتعلم العنصر األكثر نشاطًا، وفاعلية في العملية التربوية التعليمية -٢
ليها لمدة أطول، ألن الطالب يتوصل تساعد طريقة المناقشة على استحضار المعلومات واإلبقاء ع -٣

  . إليها بنفسه
  .تعمل طريقة المناقشة على زرع الثقة في نفوس الطلبة، وتمنحهم المزيد من االحترام  -٤
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  لفصل الخامسا
   االستنتاجات -

إن طريقـــــة المناقشـــــة الجماعيـــــة هـــــي أكثـــــر مالئمـــــة وانســـــجامًا مـــــع المبـــــادئ التربويـــــة الحديثـــــة التـــــي  -١
  . جعل الطالب العنصر األكثر فاعلية في العملية التعليمية تدعو إلى

ــــــى فســــــح  -٢ ــــــي تحــــــث عل ــــــة، الت ــــــة الحديث ــــــة تتماشــــــى والدراســــــات التربوي ــــــة المناقشــــــة الجماعي إن طريق
  . أكبر قدر ممكن من الحرية والمشاركة للطلبة في العملية التعليمية التربوية

  . ق األهداف التربوية بشكل أفضلإن التنويع في طرائق التدريس يؤدي إلى تحقي. -٣

   التوصيات -

اعتمــــاد طريقــــة المناقشــــة الجماعيــــة فــــي تــــدريس مــــادة التربيــــة اإلســــالمية، لمــــا لهــــا مــــن أثــــر فاعــــل  -١
  . في تحصيل طالبات الصف الرابع اإلعدادي 

تضـــــــمين كتـــــــاب التربيـــــــة اإلســـــــالمية شـــــــيئًا مـــــــن طرائـــــــق التـــــــدريس الحديثـــــــة، ليتســـــــنى للمدرســـــــين . -٢
  . دة منهااإلفا

حــــــــث األجهــــــــزة التربويــــــــة المختصــــــــة بإقامــــــــة دورات تدريبيــــــــة لمدرســــــــي مــــــــادة التربيــــــــة اإلســــــــالمية،  -٣
  . إلطالعهم على الطرائق واألساليب الحديثة في التدريس

  المقترحـات -

  . إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية، في مراحل دراسية مختلفة -١

  .لية في تحصيل مواد دراسية أخرى، ولمراحل مختلفةإجراء دراسة مماثلة للدراسة الحا -٢

إجـــــراء دراســـــة لمعرفـــــة أثـــــر طريقـــــة المناقشـــــة الجماعيـــــة فـــــي تنميـــــة اتجاهـــــات الطالبـــــات نحـــــو مـــــادة  -٣
  . التربية اإلسالمية
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  لمصادرا

، الجديد في اساليب التدريس ، حل المشكالت ، تنمية ) ١٩٩٣(ابراهيم ، احمد مسلم ،  -١
  .سريع التفكير العلمي ، دار البشير للنشر والتوزيع ، عمان االبداع ، ت

ــــيم، -٢ ــــة،)١٩٦٨(ابــــراهيم ،عبــــد العل ــــة العربي ــــي لمدرســــي اللغ ، ،دار المعــــارف  الموجــــه الفن
 . ٢بمصر،القاهرة ، ط

ـــدين محمـــد بـــن مكـــرم -٣ ـــو الفضـــل جمـــال ال ـــد لســـان العـــرب) ١٩٥٦.( ابـــن منظـــور، أب ، المجل
 . صادر للطباعة والنشر،السادس والحادي عشر، بيروت، دار 

اتجاهــات معاصــرة فــي التقــويم التربــوي وبنــاء ، )  ١٩٩٩. ( ابــو جاللــة ، صــبحي حمــدان  -٤
 . ١، مكتبة الفالح ، الكويت، ،ط االختبارات وبنوك االسئلة

، منشورات جامعـة  القياس والتقويم في التربية الحديثة، ) ١٩٩٧. ( امطانيوس ، ميخائيل  -٥
  .دمشق 

أصــول تــدريس المــواد االجتماعيــة الصــفوف  ) : ١٩٨٦( محمــود، وآخــرون  األمــين، شــاكر -٦
  .٨، مطبعة وزارة التربية، ط الثانية معاهد إعداد المعلمين

االهـــداف واالختبـــارات بـــين النظريـــة والتطبيـــق فـــي ، ) ١٩٨٠. ( البغـــدادي ، محمـــد رضـــا  -٧
 .، مكتبة الفالح ، الكويت المناهج وطرق التدريس  

، دار النهضة العربية ، القـاهرة  علم النفس التربوي، ) ١٩٧٧. ( د الحميد جابر ، جابر عب -٨
. 

ــة ،)١٩٨٦(الجبوري،عبــاس رمضــان،  -٩ ــب المرحل ــوي ف ــي تواجــه االرشــاد الترب الصــعوبات الت
 –، بغداد، جامعة بغداد ،كليـة التربيـة المتوسطة م وجهة نظر المرشدين الترويين والمديرين

 .ير منشورة ابن رشد، رسالة ماجستير ، غ
أثــــر طريقتـــي االستكشــــاف الموجــــه )  ٢٠٠٤( حســـين ، ابتســـام زكــــي عبـــد الصـــاحب  -١٠

،  والمناقشـة فــي تحصــيل طالبــات الصــف الخــامس اإلعـــدادي فــي مـــادة التربيـــة اإلسالميـــة
 .كلية التربية ، ابن رشد / جامعة بغداد 

ــدريس العامــة )٢٠٠٠(الحصــري،علي منيــر ويوســف العنــزي، -١١ بــة الفــالح ، مكت،طــرق الت
 . ١للنشر والتوزيع ، ط

،اســـاليب تـــدريس التربيـــة االســـالمية لمعلمـــي التربيـــة االســـالمية )١٩٨٧(الحمادي،يوســـف، -١٢
 .وطالبها في كليات التربية بالوطن العربي واالسالمي،الرياض 

، أثــر اســتخدام طريقــة المناقشــة االجتماعيــة )١٩٨٥(الخزرجــي، صــباح ظــاهر نصــيف ، -١٣
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٧٩٣

الرابــع اإلعداديــة العـام فــي مــادة الجغرافيــة، رســالة ماجســتير غيــر فـي تحصــيل طــالب الصــف 
  .ابن رشد، جامعة بغداد  -منشورة، كلية التربية 

 –. التحصـيل الدراسـي لـدى طلبـة التعلـيم اإلعــدادي، ) ١٩٩٧(الخليلـي، خليـل يوسـف ، -١٤
  .وزارة التربية والتعليم : البحرين

: ، ترجمـة التقـويم فـي تـدريس العلـوماساسيات القيـاس و ، ) ١٩٨٥. ( دوران ، رودني  -١٥
  . ١محمد سعيد واخرين ، دار االمل ، اربد ، ط

ـــة، )١٩٦٨(الزوبعـــي، عبـــد الجليـــل ومحمـــد الغنـــام،  -١٦ ، بغـــداد، منـــاهج البحـــث فـــي التربي
  .مطبعة جامعة بغداد 

، المطبعــة الجديــدة ،  طرائــق تــدريس اللغــة العربيــة، ) ١٩٨٨.( ســمارة ،عزيــز وآخــرون -١٧
 .دمشق 

،مطبعــة  ، اتجاهــات حديثــة فــي تــدرس العلــوم) ١٩٨٦(ي ، رؤوف عبــد الــرزاق ،العــان -١٨
 .جامعة صالح الدين 

مــدخل الــى التربيــة االســالمية ، )  ١٩٩١( عبــد اهللا ، عبــد الــرحمن صــالح ، واخــرون ، -١٩
 . ٢، دار العرفان ، طوطرق تدريسها 

ة فـي تحصـيل أثـر طريقتـي المناقشـة والمحاضـر ) م ٢٠٠٠(العبدلي، حسـام عبـد الملـك،  -٢٠
، رسـالة ماجسـتير غيـر طالب الصف الرابع اإلعدادي في المدارس اإلسالمية في مادة الفقـه

 .ابن رشد، جامعة بغداد، –، كلية التربية "منشورة

أثر أسـلوب حلقـة المناقشـة فـي تحصـيل طلبـة ،) ٢٠٠٠( العتابي، فراس حربي هاشـم،  -٢١
، كليـة "رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة"، الصف الخامس اإلعدادي في مادة التربية اإلسـالمية

 .ابن رشد، جامعة بغداد  –التربية 

 ٢جامعة خان يونس ،ليبيا ، ط نظريات التعلم، ) ١٩٩٦(العجيلي ،سيركز ،وخليل ناجي  -٢٢
. 

، دار االمـل  القياس والتقويم فـي العمليـة التدريسـية، )  ١٩٩٣( عودة ، احمد سـليمان  -٢٣
 . للنشر والتوزيع ، اربد ، االردن

 ، االحصاء في التربيـة وعلـم الـنفس) ١٩٨٨.( عودة ، احمد سلمان وخليل يوسف الخليلـي 
  .، دار الفكر ، عمان 

أثر اسـتخدام المناقشـة الجماعيـة والنـدوة ، ) ١٩٩٤(الفريجي، علي كنيور حسن كزار،  -٢٤
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٧٩٤

 ، كليــة"رســالة ماجســتير غيــر منشــورة"، فــي تحصــيل طــالب الرابــع العــام فــي مــادة الجغرافيــة
 .ابن رشد، جامعة بغداد  –التربية 

اثر تدريس المنتخـب مـن االدب بطريقتـي ، ) ٢٠٠٠( المسعودي ، اسماء كاظم فندي ، -٢٥
، جامعة بغداد  المناقشة والمحاضرة في التحصيل واالداء التعبيري لدى طلبة كلية المعلمين

 .ابن رشد، رسالة دكتوراه ، غير منشورة  –التربية ، 

ـــنحالوي، عبـــد ا -٢٦ أســـاليبها فـــي البيـــت : أصـــول التربيـــة اإلســـالمية، )١٩٩٩.(لـــرحمنال
  . ٢، دمشق، دار الفكر العربي، طوالمدرسة والمجتمع

  

          1- Tyler , L. E. and walsh .W. B. (1979) test and Measurement , 

3ed Newjercy , Englewood gliffs : prentice –Hall Inc.  

 
2-Bloom .B. , shatinas .J. and Maolous G. F. ( 1971) ,hand book on 
formative and summative evaluation of student learning “ New York . 
McGraw  Hill. 

 
3-Scanell , D. (1975) Testing and Measurement in the class room , Boston 
. 
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٧٩٥

  )  ١( الملحق 

  ي نصف السنة في مادة التربية اإلسالميةدرجات طالبات مجموعتي البحث ف

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة

١  ٧٢ ٢٤  ٨٦ ١  ٨٦ ٢٤  ٧٤ 

٢  ٦٥ ٢٥  ٩٢ ٢  ٦١ ٢٥  ٧٣ 

٣  ٧٠ ٢٦  ٨٢ ٣  ٦٢ ٢٦  ٦٠ 

٤  ٨٠ ٢٧  ٨٥ ٤  ٥٨ ٢٧  ٨٣ 

٥  ٧٠ ٢٨  ٦٠ ٥  ٥١ ٢٨  ٦٧ 

٦  ٩١ ٢٩  ٧٥ ٦  ٨٠ ٢٩  ٥٤ 

٧  ٨٣ ٣٠  ٨٨ ٧  ٩٠ ٣٠  ٨٥ 

٨  ٥٠  ٣١  ٥٦ ٨  ٨٤  ٣١  ٩٣ 

٩  ٨١  ٣٢  ٥٢ ٩  ٨٩  ٣٢  ٨٧ 

١٠  ٧٠  ٣٣  ٩٢ ١٠  ٨٢  ٣٣  ٧٢ 

١١  ٥٧     ١١  ٧١  ٣٤  ٥٧ 

  ١٢       ٦٣     ١٢  ٦٠ 

  ١٣  ٦٠     ١٣  ٥٩ 

  ١٤  ٥٢   ١٤  ٦٥ 

  ١٥  ٧١   ١٥  ٦٣ 

  ١٦  ٦٥   ١٦  ٥٦ 

  ١٧  ٦٣   ١٧  ٥٢ 

  ١٨  ٩٣   ١٨  ٩٢ 

  ١٩  ٨٧   ١٩  ٦٥ 

  ٢٠  ٧٢   ٢٠  ٧٩ 

  ٢١  ٥٧   ٢١  ٨١ 

  ٢٢  ٥٥   ٢٢  ٨٤ 

  ٢٣  ٥٣   ٢٣  ٩٢ 
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٧٩٦

  )  ٢( الملحق 
  درجات طالبات مجموعتي البحث في االختبار القبلي في مادة التربية اإلسالمية

  

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  الدرجة  ت  الدرجة  ت  الدرجة  ت  الدرجة  ت

١٥  ٢١  ١٤  ١  ١٠  ٢١  ١٠  ١  

٧  ٢٢  ٥  ٢  ١٥  ٢٢  ١١  ٢  

٥  ٢٣  ١٧  ٣  ١٨  ٢٣  ١٢  ٣  

١٣  ٢٤  ١١  ٤  ٧  ٢٤  ١٠  ٤  

١٢  ٢٥  ١٠  ٥  ١٦  ٢٥  ١٣  ٥  

٨  ٢٦  ١١  ٦  ١٠  ٢٦  ١٠  ٦  

١٣  ٢٧  ٦  ٧  ٨  ٢٧  ٥  ٧  

٩  ٢٨  ٦  ٨  ١٠  ٢٨  ١١  ٨  

١٠  ٢٩  ٩  ٩  ٨  ٢٩  ١٣  ٩  

٩  ٣٠  ٨  ١٠  ١١  ٣٠  ١٨  ١٠  

١٧  ٣١  ١١  ١١  ١٧  ٣١  ١٤  ١١  

١٠  ٣٢  ١٠  ١٢  ١٥  ٣٢  ١٠  ١٢  

١٥  ٣٣  ١٥  ١٣  ٧  ٣٣  ١٤  ١٣  

١٨  ٣٤  ١٢  ١٤      ١٨  ١٤  

١٠  ١٥      ٦  ١٥      

٨  ١٦      ٩  ١٦      

١٠  ١٧      ٩  ١٧      

٧  ١٨      ١٠  ١٨      

٩  ١٩      ٩  ١٩      

١٧  ٢٠      ١٧  ٢٠      

  
   


